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Cuvânt către părinți

Vă ofer această povestire în cuvinte cât mai 
simple a vieții pă mân teşti a Mân tu i torului, în 
speranța că i‑ar putea captiva şi pe cei mici. Am 
încercat să o scriu aşa cum mi‑ar plăcea să li se 
citească unor copii la vârsta de patru‑cinci ani 
sau mai mari.  

De aceea, nu am insistat prea mult asupra 
con   ținutului doctrinar al învățăturilor Domnu‑
lui, ci I‑am redat pur şi simplu cuvintele, poves‑
tind câteva dintre pildele pe care copiii le pot 
înțelege cu uşurință. Nu am menționat termenul 
de apostol sau sfânt înaintea numelor, căci am 
dorit să rămân cât mai aproape de textul Bibliei. 

M‑am străduit să descriu viața Mântuitorului 
pe înțelesul tu turor. Desigur, cel care o citeşte 
copi ilor poate adăuga şi alte lucruri. Speranța 
mea este că, istorisindu‑le celor mici viețuirea 
pământească a lui Iisus, El va fi mai bine înțeles 
şi mai iubit de cei care I‑au fost la rândul lor atât 
de dragi.

Amy Le Feuvre



Un înger se întrebă, oprindu‑se din zboru‑i, 
Aducând sămânța iubirii, luminii, adevărului:
„Unde aș putea‑o sădi spre a da,
Când va crește, cea mai bogată roadă a sa?”
Mântuitorul auzi și, răspunzând, îi zâmbi: 
„Sădește‑o în numele Meu, în inimă de copil.”
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CAPITOLUL I

Pruncul din iesle

Vreau să vă spun cea mai frumoasă povesti‑
re din lume. Ați aflat că există undeva, sus, mai 
sus de cerul albastru, un cămin fericit pentru co‑
pilaşi? Acolo locuieşte Dumnezeu, Bunul Împă‑
rat, Cel Care a creat trupuşoarele voastre şi v‑a 
trimis să trăiți alături de mămicile şi de tăticii 
voştri. 

Dumnezeu îi iubeşte foarte mult pe cei mici. El 
are o mulțime de copilaşi, care se află împreună 
cu El în Casa cea fericită numită Rai. Sunt mereu 
veseli şi cuminți. Nu plâng niciodată, niciodată 
nu se rănesc şi nu sunt bolnavi. Într‑o bună zi, îi 
veți vedea, sper, şi veți putea să vă jucați cu ei. 

Acolo în Rai, împreună cu Dumnezeu, locu‑
ieşte şi Fiul Său iubit, Domnul nostru  Iisus Hris‑
tos. Iar povestirea aceasta este despre El. Vreau 
să vă spun cum a început. Toți oamenii şi  co piii 
din lume erau pe atunci foarte nefericiți. Nu 
erau veseli şi buni, aşa cum ar fi vrut Dumnezeu 
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să fie. Și nu‑L iubeau pe Dumnezeu, ba chiar ui‑
taseră cu totul de El şi de locuința cea fericită nu‑
mită Rai. Se certau, şi țipau, şi se loveau unii pe 
alții, şi fiecare îi făcea pe ceilalți să sufere. Iar lui 
Dumnezeu Îi părea tare rău de ei. De aceea, le‑a 
spus că dacă nu vor fi buni, nu vor putea nicio‑
dată să vină să locuiască în Rai, împreună cu El. 

Un duh foarte rău, pe nume Satan, diavolul, îi 
îndemna să fie atât de răi. El nu‑L iubea pe Dum‑
nezeu şi nu voia ca oamenii să meargă în Rai. 
Aşadar, într‑o bună zi, Dumnezeu L‑a întrebat 
pe Fiul Său iubit, Iisus, dacă ar vrea să‑Și lase 
Casa cea fericită din Cer, să coboare pe pământ 
şi să‑i ajute pe aceşti oameni şi pe copii, spre a 
putea ajunge în Cer. Iisus a răspuns că va merge 
bucuros, că va încerca să‑i convingă să fie buni 
şi că îi va cruța de pedeapsa pentru păcatele lor, 
luând‑o asupra Lui. Veți înțelege asta mai bine 
când veți fi mai mari. Și Iisus a mai spus că ar 
dori să coboare pe pământ şi să Se nască în chip 
de copilaş. A vrut să vină pe lume exact aşa cum 
v‑ați născut şi voi. 

Aceasta este povestirea pe care vreau să v‑o 
spun acum – aceea a lui Iisus Hristos, după ce 
a venit în lume. Sper că ştiți ce înseamnă lumea. 
Este pământul pe care trăim; cu câmpuri şi li‑
vezi, cu străzi şi case; cu dealurile şi cu marea, şi 
cu toți pomii şi florile. Lumea este atât de mare, 
şi în ea trăiesc atâția oameni; cu mult mai mulți 
oameni decât ați văzut voi vreodată! 
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Și acum, voi începe povestirea. Vreți s‑o ascul‑
tați? Departe, tare departe de aici, erau odată 
nişte mie luşei care se jucau pe câmp, lângă ma‑
mele lor. Îi păzea un om bun, care întotdeauna 
are grijă de oi şi se numeşte păstor. În fiecare zi, 
îi ducea pe câmp acolo unde iarba era mai gra‑
să şi mai verde; şi apoi îi mâna spre pârâu, ca să 
poată bea apă dacă le era sete. Iar seara, când se 
lăsa întunericul, păstorul aprindea un foc; pen‑
tru că lupii, şi vulpile, şi celelalte animale săl‑
batice, care ies în timpul nopții şi încearcă să le 
ia viața mieluşeilor ca să‑i mănânce, se temeau 
mult de foc şi întotdeauna se îndepărtau când 
vedeau flăcările purpurii înălțate spre cer. 

Odată, într‑o noapte rece şi întunecoasă, mai 
mulți păstori şedeau împreună în jurul focului. 
Oile se culcaseră toate alături de ei, iar mieluşeii 
se cuibăriseră lângă mamele lor, ocrotiți de căl‑
dura acestora. Unii dintre păstori stăteau de vor‑
bă; alții dormeau, până ce le venea rândul să pă‑
zească turmele. Deodată, unul strigă: 

– Uitați‑vă la cer! Ce‑i asta? 
Cu toții au ridicat ochii. Cerul era întunecat, 

dar stelele răsăriseră. Chiar deasupra lor strălu‑
cea o lumină minunată, tot mai puternică; mai 
strălucitoare decât lumânările sau decât lumina 
electrică, mai strălucitoare decât focul cel mare 
din fața lor, mai strălucitoare chiar decât soarele! 

Și apoi au văzut cum se cobora din cer o ființă 
în haine albe şi luminoase, cu aripi mari şi al‑
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be şi cu chip zâmbitor şi frumos. Venea tot mai 
aproape. Oile şi mieii nu s‑au tulburat, dar păs‑
torii s‑au speriat tare; nu mai văzuseră niciodată 
pe cineva coborând din cer. Apoi unul dintre ei a 
scos un țipăt, altul a luat‑o la fugă, iar unii aproa‑
pe că au căzut la pământ. Dar ființa cea frumoa‑
să şi strălucitoare le‑a vorbit şi le‑a spus că venea 
chiar din Rai. Era unul dintre îngerii lui Dumne‑
zeu, care le aduce oamenilor mesajele Sale. 

Îngerul le‑a vorbit blând şi frumos, iar ei s‑au 
liniştit. 

– Nu vă temeți! le‑a grăit el.
Și apoi le‑a spus că le aduce o veste mare, ca‑

re va răspândi bucuria printre oamenii – bărbați, 
femei şi copii – care o vor asculta. 

Și care credeți că era vestea? Că în satul Betle‑
em din apropiere Se născuse un Prunc, şi Acesta 
va fi Împăratul şi Mântuitorul lor. Păstorii auzi‑
seră de multe ori despre un Împărat minunat, Ca‑
re trebuia să vină pe lume într‑o bună zi şi să‑i fe‑
rească de toți cei care voiau să le facă rău. Îngerul 
le‑a spus că Împăratul venise deja, iar dacă do‑
reau să‑L vadă, Îl vor găsi culcat în iesle, într‑un 
staul – un Prunc mititel, înfăşat în scutece. Păsto‑
rii au ascultat; şi deodată, când îngerul a isprăvit 
de vorbit, în auz le‑au răsunat cea mai minunată 
muzică şi cântări. Au privit în sus, şi cerul întreg 
era plin de îngeri frumoşi şi strălucitori. Cântau 
toți într‑un glas, iar vocile lor  dulci rosteau aces‑
te cuvinte care răsunau în liniştea nopții: 
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– Slavă întru Cei de sus lui Dumnezeu, şi pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire! 

Nu v‑ar fi plăcut şi vouă să fiți acolo şi să 
auziți cântecul îngerilor? 

Păstorilor le‑a plăcut nespus. Când şi‑au sfâr‑
şit cântarea, îngerii s‑au înălțat tot mai sus, dea‑
supra stelelor, până ce au ajuns la Rai. 

Acum era iarăşi linişte, şi nici o mişcare în jur; 
dar păstorii erau foarte nerăbdători şi bucuroşi 
de vestea cea bună pe care o primiseră, şi au 
 hotărât: 

– Să mergem să vedem Pruncul. O să mergem 
în sat şi o să‑L găsim, întocmai cum ni s‑a spus. 

Și au pornit cât de repede au putut. Au lăsat 
oile, dar de acum aproape că se luminase de zi‑
uă. Au mers grăbiți, peste câmpuri şi pe drumul 
mare; iar când au intrat în sat, au găsit de înda‑
tă staulul. Înăuntru se aflau mama Pruncului, 
care‑L ținea în brațe, Iosif şi Pruncul Însuşi. Un 
copilaş atât de frumos, cu ochi strălucitori şi  plini 
de sfințenie, şi cu un zâmbet dulce pe buzele Lui 
mititele. Păstorii se mirau că nu L‑au găsit într‑o 
locuință mai bună, dar li s‑a povestit de ce. Ha‑
nul, adică locul unde erau găzduiți străinii, era 
plin de oameni care veniseră să stea în sat o zi 
sau două, şi nu mai era loc pentru Iosif şi mama 
Pruncului; de aceea, fuseseră găzduiți în staul, 
alături de vaci şi boi, iar Maria, mama Pruncului, 
născuse Copilul cel minunat pe fânul moale din 
iesle. Părea mulțumit să Se afle acolo. Dar ştiți 
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cine era acest Prunc? Fiul iubit al lui Dumnezeu, 
iar numele Lui este Iisus Hristos. Păstorii cei săr‑
mani s‑au bucurat când L‑au văzut. Îmi închi‑
pui că au îngenuncheat, I‑au sărutat mânuțele şi 
picioruşele şi I‑au mulțumit lui Dumnezeu pen‑
tru că le‑a trimis îngerul care să le dea de ştire 
unde Îl puteau găsi. Iar când au plecat în cele 
din urmă, erau atât de fericiți şi se minunau, în‑
cât au povestit tuturor celor pe care‑i întâlneau 
despre Pruncul cel scump Care avea să fie Mân‑
tuitorul lor. 

Când Pruncul a împlinit opt zile, mama Lui şi 
Iosif, logodnicul ei, L‑au dus într‑o cetate, numi‑
tă Ierusalim, aflată nu prea departe, la un lăcaş 
nespus de frumos, numit templu. Acolo a primit 
numele Iisus şi I‑a fost închinat lui Dumnezeu. 

Maria urca treptele de marmură ale templu‑
lui purtându‑L cu multă grijă în brațe, când de‑
odată un bătrân pe nume Simeon a venit către 
ei, cu brațele întinse. Oamenii îi făceau loc să 
treacă, fiindcă îl cunoşteau. Era un bătrân foar‑
te bun şi sfânt. Întotdeauna îl ascultau când vor‑
bea, iar acum făcură linişte, căci ştiau că va rosti 
cuvinte pe care le primea de la Dumnezeu. Sime‑
on a luat Pruncul din brațele mamei Sale şi L‑a 
îmbrățişat cu drag. Apoi a ridicat ochii spre cer şi 
I‑a mulțumit lui Dumnezeu pentru că trăise să‑L 
vadă pe micul Prunc, Care avea să aducă mân‑
tuire şi binecuvântare peste lumea întreagă. Și 
I‑a mai spus lui Dumnezeu că era gata să moară, 
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acum că Îl văzuse pe Iisus. I‑a dat Pruncul îna‑
poi mamei Sale, i‑a binecuvântat pe ea şi pe lo‑
godnicul ei, apoi le‑a spus ce avea să săvârşească 
Pruncul când va creşte mare. Chipul îi strălucea 
de bucurie şi de recunoştință. 

Maria şi Iosif au fost tare mirați de aceste cu‑
vinte; dar pe când se pregăteau să pornească mai 
departe, o femeie foarte bătrână, Ana, care toc‑
mai intra în templu, s‑a oprit la vederea lor şi a 
început să se roage cu glas tare lui Dumnezeu 
şi să‑L slăvească. Era şi ea o femeie sfântă, ca şi 
Simeon, şi era atât de apropiată de Domnul, în‑
cât putea să le facă oamenilor cunoscute cuvin‑
tele Lui. Trăia pe lângă templu, iar Dumnezeu o 
înştiințase cine era acest Copil, aşa că ea s‑a întors 
către toți cei de față şi le‑a spus ce ştia despre El. 
A fost un moment minunat pentru Maria şi Iosif. 
Iar când slujba de la templu s‑a încheiat, s‑au în‑
tors cu Pruncul vorbind despre cele întâmplate şi 
minunându‑se de tot ce li se spusese în ziua ace‑
ea despre El. După cum părea, mulți oameni îşi 
dădeau seama că nu este un copil obişnuit. 

La numai câteva zile după aceea, au sosit şi 
alții să se închine Pruncului din iesle. Stelele 
stră luceau pe cer când au ajuns, iar o stea mai 
mare şi mai luminoasă decât toate celelalte po‑
posise chiar deasupra staulului. Când Iosif a vă‑
zut un alai lung, pe drum, nu i‑a venit să crea‑
dă că oamenii aceia veneau să vadă Pruncul, 
 căci nu erau nişte sărmani precum păstorii, ci 



16

AMY LE FEUVRE

bărbați foarte bogați şi învățați. Veneau călări pe 
cămile, însoțiți de o mulțime de slujitori. Călă‑
toriseră de foarte, foarte departe, şi nimeni nu‑i 
cunoştea pentru că erau străini de loc. Îmbrăcați 
în veşminte de mătase şi in din cel mai fin, adu‑
ceau desagi şi cufere cu aur şi cu tot felul de lu‑
cruri scumpe. Văzând că şi‑au oprit cămilele pe 
drum, în fața ieslei, Iosif a ieşit afară şi i‑a vă‑
zut pe aceşti necunoscuți cum vorbeau fericiți şi 
emoționați şi arătând către stea. Unul dintre ei 
s‑a îndreptat spre iesle şi a întrebat: 

– Aici Se află Împăratul iudeilor? Am văzut 
steaua Sa la răsărit şi am venit să ne închinăm 
Lui. L‑am căutat peste tot în Ierusalim. Am mers 
şi la regele Irod. El ne‑a chemat, pentru că auzise 
de stea şi a vrut să ştie unde Se va naşte Pruncul. 
Iar când preoții au căutat în cărțile sfinte, au ci‑
tit că Împăratul iudeilor Se va naşte în Betleem. 
Regele Irod ne‑a trimis aici să găsim Pruncul şi 
ne‑a cerut să‑i dăm de ştire când Îl vom afla, ca 
să vină şi el să I se închine. 

Atunci au intrat şi ceilalți străini. Maria şedea 
cu Pruncul în brațe, iar la vederea Lui, au căzut 
în genunchi şi I s‑au închinat; apoi au scos din 
desagi darurile pe care le aduseseră – aur şi mi‑
rodenii de mare preț. Nu se mirau că Îl găsesc în‑
tr‑un adăpost atât de umil; ştiau că este cel mai 
mare Împărat Care Se născuse vreodată pe pă‑
mânt. Maria se obişnuise să nu se mai mire de 
nimic. Îi zâmbea Copilaşului, privea în ochii Lui 
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nevinovați şi se ruga lui Dumnezeu să‑L aibă în 
paza Sa şi să îi arate cum să Îl crească. 

Străinii le‑au povestit ceva minunat. Pe când 
plecau din Ierusalim, au privit spre cer şi au vă‑
zut steaua pe care o zăriseră din țara lor înde‑
părtată, şi ea mergea înaintea lor. Erau foarte 
în țelepți şi învățați, şi ştiau totul despre stele, 
aşa că au urmat‑o îndată, iar ea a mers până ce 
s‑a oprit deasupra staulului din Betleem. Acolo 
a adăstat, iar ei au înțeles că în sfârşit au ajuns 
în locul unde era Pruncul. Îndrăznesc să spun 
că se aşteptau să‑L găsească într‑un palat, dar 
Dumnezeu a vrut ca Fiul Său să Se nască sim‑
plu, pentru ca cei sărmani şi umili să ştie că şi 
El a cunoscut sărăcia şi că înțelege prin ce trec 
cei necăjiți. Apoi, aceşti înțelepți bogați au ple‑
cat să‑şi caute o gazdă pentru noapte. Eu cred 
că stăpânii hanului, care nu au vrut să‑I dea o 
cameră lui Iisus, i‑au primit foarte bucuroşi pe 
acei străini, căci ştiau că vor fi bine plătiți de da‑
ta aceasta. 

Peste noapte, au avut un vis. Dumnezeu li 
S‑a arătat şi le‑a spus să nu se întoarcă la regele 
Irod, care aştepta să afle unde este micul Împă‑
rat; aşadar a doua zi dimineața au plecat pe altă 
cale şi s‑au întors în țara lor. 

În noaptea următoare, şi Iosif a avut un vis 
minunat. S‑a trezit şi i l‑a povestit Mariei de în‑
dată. Cu chipul grav şi privirea plină de grijă, i‑a 
spus aşa: 
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– Mi s‑a arătat un înger şi mi‑a poruncit să mă 
ridic, să te iau pe tine şi pe Prunc şi să plecăm de 
îndată. Să mergem în Egipt şi să rămânem acolo 
până ce el va veni iarăşi, ca să ne spună că ne pu‑
tem întoarce. Mi‑a spus că regele Irod va încerca 
să omoare Pruncul. 

– Să pornim numaidecât, dacă asta este voia lui 
Dumnezeu, a răspuns Maria; căci ne va avea în 
grija Lui. 

L‑a înfăşat bine pe Prunc, pentru că nopțile 
erau reci, şi ştia că aveau de făcut o călătorie lun‑
gă. Iosif s‑a dus la hanul de peste drum şi a între‑
bat dacă poate primi un măgăruş care să o poar‑
te în spate pe Maria, căci ea nu putea face pe jos 
un drum atât de anevoios. 

Pe atunci, oamenii mai săraci călătoreau pe 
măgăruşi. Iosif a putut să cumpere unul, fiindcă 
aurul primit de la acei învățați i‑a fost de ajuns. 
Cred că măgăruşul îl aflaseră chiar în staulul în 
care poposiseră şi ei. Nu au mai aşteptat să vi‑
nă dimineața şi să răsară soarele, ci au pornit tot 
atunci, în toiul nopții. Biata Maria se zorea să fu‑
gă de regele cel rău, care voia să‑L ucidă pe Fi‑
ul ei drag. Îmi închipui că, mergând alături de 
Iosif, privea la cerul înstelat şi se ruga fierbin‑
te lui Dumnezeu să‑i păzească pe cale şi să nu 
lase oamenii răi să‑i atace sau să le facă vreun 
rău. Nu au pus întrebări, ci l‑au ascultat pe în‑
ger fără întârziere. Eu cred că, deşi nu‑şi dădeau 
seama de asta, au fost înconjurați de îngeri păzi‑
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tori în tot timpul cât au străbătut sălbăticia pli‑
nă de mlaştini şi pustiul cu nisipurile lui. Înain‑
tau foarte încet şi îşi găseau hrană şi adăpost aşa 
cum puteau mai bine. 

A fost o călătorie grea pentru micul Prunc şi 
pentru tânăra Lui mamă, dar în cele din urmă 
au ajuns în Egipt, iar Iosif a găsit o căsuță în ca‑
re să locuiască; apoi şi‑a luat de lucru, pentru că 
era tâmplar de meserie şi ştia să facă tot felul de 
lucruri folositoare pe care oamenii i le cumpă‑
rau. Copilaşul era acum în siguranță; cu fiecare 
săptămână, creştea mai mare şi mai voinic. Câ‑
teodată plângea, cum fac toți copiii mici dacă nu 
se simt bine, sau le este foame, sau sunt obosiți, 
dar niciodată nu plângea de supărare. Era mereu 
zâmbitor şi vesel; iar dacă mama Lui nu‑L lăsa să 
Se joace cu lucruri cu care S‑ar fi putut răni, El i 
le dădea înapoi pe dată. Uneori, Maria Îl privea 
întrebându‑se dacă aude cântările Raiului sau 
dacă vede lucruri cereşti pe care ea nu le putea 
vedea. Privirea Lui era atât de visătoare, dulce şi 
cuminte, iar zâmbetul Lui atât de  minunat! 

Maria şi Iosif se simțeau străini în pământul 
Egiptului; adeseori vorbeau între ei despre țara 
lor şi se întrebau când vor putea să se întoarcă 
acasă. Apoi, într‑o noapte, înainte ca micul lor 
Fiu să fi învățat să meargă şi să vorbească, Iosif 
mai avu un vis. 

După visul dintâi, se trezise tare tulburat. Dar 
de data aceasta se simțea nespus de bucuros!
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– Îngerul a venit iar, i‑a vorbit el Mariei. Mi‑a 
spus să mă ridic şi să te duc cu Pruncul înapoi 
în Israel, căci au murit cei răi, care voiau să‑I ia 
viața Copilului, şi nu mai este în primejdie. 

Ce mult s‑a bucurat Maria! S‑a pregătit ime‑
diat să plece din coliba lor din Egipt. Se gândea 
că‑şi va vedea iarăşi rudele şi prietenii şi va pu‑
tea să le arate Copilaşul ei minunat. 

Drumul de întoarcere a fost mult mai uşor; 
dar când au ajuns în țară şi se apropiau de Ie‑
rusalim, s‑au întâlnit cu nişte oameni care le‑au 
spus că fiul regelui Irod cel rău domnea acum în 
locul tatălui său, care murise. 

Iosif era îngrijorat şi neliniştit. 
– Acesta îşi va aminti că tatăl său a vrut să 

omoare Pruncul, i‑a spus el Mariei. 
Apoi au început să pună întrebări, şi oamenii 

le‑au povestit lucruri cumplite. 
Le‑au spus că de îndată ce ei plecaseră din Bet‑

leem, fugind spre Egipt, Irod şi‑a trimis soldații 
să omoare toți copilaşii care se aflau în Bet‑
leem; şi nu doar copiii din cetate, ci şi pe cei din 
ținuturile apropiate. Regele cel rău îi aşteptase 
pe înțelepții veniți din Răsărit să se întoarcă la 
Ie rusalim şi să‑i spună unde Se afla Pruncul năs‑
cut ca Împărat al iudeilor. Iar când ei nu s‑au 
mai în tors, şi a aflat că plecaseră spre țara lor pe 
altă cale, s‑a mâniat groaznic. Hotărî să ia viața 
Pruncului Sfânt şi le‑a poruncit soldaților să uci‑
dă toți copiii din Betleem şi din împrejurimi. 



21

Viața Domnului iisus Hristos

Atât îi era de teamă că Acesta va creşte şi îi va 
lua tronul! 

Nici nu bănuia regele că va muri curând, şi nu 
se gândea că nu se putea să‑L ucidă pe Fiul iubit 
al lui Dumnezeu înainte de timpul hotărât de El. 
Ce groaznice lucruri li s‑au povestit! Toți bieții 
copilaşi mai mici de doi ani fuseseră smulşi din 
brațele mamelor şi omorâți chiar sub ochii lor. 
Îmi închipui cum s‑a cutremurat Maria şi cât de 
tare şi‑a strâns Copilul la piept! 

Iosif s‑a gândit că nu se mai putea întoarce la 
Ierusalim sau la Betleem. Nu ştia ce să facă; dar 
apoi a avut din nou un vis, şi în vis Dumnezeu 
i‑a spus unde să meargă. Nu s‑a mai îndreptat 
spre Ierusalim, ci, ocolindu‑l, a făcut cale lungă 
până ce a ajuns într‑un mic sat sau orăşel, numit 
Nazaret. Acolo a găsit o căsuță în care să locu‑
iască. Avea un atelier de tâmplărie, iar Maria în‑
grijea Pruncul şi vedea cum Acesta Se făcea tot 
mai frumos pe zi ce trecea. De acum învățase să 
meargă şi să vorbească; Se juca împreună cu alți 
copii şi încerca să‑l ajute pe Iosif. Era mereu ve‑
sel şi cuminte. Când Se juca cu alți băieți, El îi 
lăsa întotdeauna să aleagă jocul; niciodată nu le 
cerea să facă ce voia El. Dacă încercau să‑L necă‑
jească sau să se certe, El îi privea cu atâta drag şi 
blândețe, încât se îmbunau întotdeauna. Era me‑
reu gata să o ajute şi pe mama Lui, dacă Îl trimi‑
tea undeva, şi nici măcar o singură dată nu a fost 
neascultător, nici nu a supărat‑o cu ceva. Cel mai 
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mult Îi plăcea să stea pe genunchii ei şi să o as‑
culte cum Îi vorbea despre Dumnezeu şi de spre 
Rai. Ea Îi privea chipul dulce, când îngenunchea 
alături ca să Se roage, şi se întreba dacă este cu 
adevărat un copil ca toți ceilalți de pe pământ, 
sau dacă inimioara Lui este tot timpul în Cer, în 
Casa Lui cea adevărată. 

Și aşa au trecut câțiva ani fericiți şi liniştiți, iar 
Domnul nostru Iisus Hristos S‑a făcut mare.

În toată minunata Lui copilărie, 
I‑a dat a Sa ascultare și cinstire,
Iubind și ajutându‑Și blânda mamă 
Care L‑a crescut la pieptul ei cu sfântă teamă.

Toți copiii creştini ar trebui să fie la fel de 
cuminți, buni şi ascultători ca Iisus. Pentru că El 
este pilda de urmat. 

A crescut zi după zi, ca și noi. 
Fu și El mic, slab, neajutorat,
Zâmbea și lăcrima, ca și noi.
Tristețea El ne‑o înțelege 
Și bucuria noastră o primește. 




